
Zarządzenie nr 13 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem 

biegu terminów procesowych i sądowych 

Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) w zw. z art. 46 

pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 (Dz. U. poz. 875) oraz 

§ 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 878 i 904) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

1. W związku z przywróceniem biegu terminów procesowych sądowych

w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa

pracowników i interesantów Sądów oraz minimalizowania ryzyka zakażenia, zarządza

się, co następuje:

I) Prezesi Izb Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesi wojewódzkich sądów

administracyjnych zapewnią organizację pracy w podległych jednostkach, w tym

niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający sprawną realizację zadań

związanych w szczególności z:

a) obsługą wpływu spraw i pozostałej korespondencji;

b) przygotowaniem spraw do rozpoznania i ich rozpoznaniem;

c) obsługą interesantów w zakresie udostępniania akt w czytelni;

2) praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie

z harmonogramami przygotowanymi przez kierowników tych komórek, przy

uwzględnieniu potrzeby:

a) sprawnej realizacji zadań tej komórki;







Co V-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo 

administracyjne oraz możliwym do zrealizowania w danym Sądzie. 

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Sądu.

Załacznik: 
Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla 
funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 














